
תב וא ןב  ???

רורב ,דוליה ןימ תריחב/ תפדעהל היצלופינמ/ בותינ תורשפאמה תושדחה תויגולונכטה אלל  
הזה םלועל דלווי ימ עבוק ה"בקה קרש .
תא עבוקה ידוקפתה ןונגנמה-םזינכמה יבגל  עירזת תשרפב הרותב זמר  ונשיש  ןוויכ ךא  
אשונב תוניינעמ דואמ תונבות המכ  םכל בותכל הצור יתייה,דלוויהל דיתעה םדאה לש ונימ  
הז .
לע ונרופסה שוריפ לע תופיה תורעהה תא יתיאר אלול תוריהבב תאז תושעל יתלוכי אל  
לורקסטרא רפסה ךותמ(עירזת תשרפב ינשה קוספה  ):
ונרופסה לש תונשרפה לע אלפנ רבסה('ץיבוקלפ ברה ידי לע הרותה לע תונשרפ :ונרופס ).
םש)הינולובב רתוי רחואמ(הילטיאב ררוגתהו אפור םג היה ונרופס םיעדוי יאדו םתאש יפכ  
1550(וימי ףוס דע אפורכ םסרופו  האופרב קסע ףאו הרות דמיל אוה ).
רוכזה יפכ ,רבעב ובתכנ,)ןימ יסחי(שימשתה יותיע/ןמזו רבועה ןימ לש םיאשונל עגונב ,םנמא  
תורפס הברה יד שיש חינמ ינאו, םיבושחה תונורקעב םינדה םיירלופופ םירמאמ רפסמ,יל  
הל עדומ יניאש אשונב תידוהי .

ל"אוד םע חולשל הסנאו הקיטנגה  תונורקעמ  המכ יבגל ל"אוד םכל יתחלש המ ןמז ינפל  
םימוזומורכה אשונ תא בוש ריבסהל ךרטצא אל ךכו אוהה הקיטנגה רמאמל רושיק הז  
ןאכ םג הבחרהב .

עירזת תשרפ לש ינשה קוספה תא תעכ קיתעמ ינא :
אמטת התווד תדנ ימיכ םימי תעבש האמטו רכז הדליו עירזת יכ השא רמאל לארשי ינב לא רבד"-'ב "
  ערז הלימה( ערז טולפל הנושארה איה השאה םאש ןייצל ידכ הז קוספ ושריפ םינברה
דלוויהל יופצש אוה רכז ןב יזא ,)עירזת הלימב הלולכ . 
ץויבל ןבומכ איה ןאכ הנווכה- ערז תטילפ .
דואמ  ןפואב תרבסומ איה ךא הנבהל הלק הניא הז קוספ לע ונרופסה לש שוריפה תפש  
ריבסאו)ןהכ דוד ברהו רנזור דרפ ר"דה לש םתרזע תא ריקומ אוה םש(ץיבוקלפ ברה י"ע הפי  
םינטק םייוניש םעו ינא ייתולימב ןאכ התוא .
דבאת השאה לש תיציבה זא- ערזה תא טלפ רבגהש ינפל- הנושאר תצייבמ השאה וב הרקמב  
תיציבל האוושהב קזחו יטננימוד היהי אוה ערזה תא טלופ רבגה רשאכו התוינויחמ והשמ  
םימי/תועש המכב תרגובמ רבכש .

לש ערזה-ךפיהה שחרתי זא-ערזה תא טלפ רבגהש ירחא-רתוי רחואמ תצייבמ השאה וב הרקמב  
ערזל האוושהב הקזחו תיטננימוד היהתש איה תיציבהו  וחוכמו ותוינויחמ והשמ דבאי רבגה .

ילמרונ ןפואב יצמוח אוה השאה קיתרנש אוה רבכמ הז עודיש המ (PH ךומנ ).
תיסיסב )רתוי( תכפוה קיתרנה תביבס- תצייבמ השאהש ןמזב
השקבב טאל וארק תעכ :
הזמ הז םינוש רבגה לשו השאה לש ערזה יכ םירכוז ונא :
ימוזומורכ 2-מ תבכרומ תיציבה  X

םוזומורכמ בכרומ ערזה  X םוזומורכמו דחא  Y דחא .
םוזומורכ קר תתל הלוכי השאה  X

וא תתל לוכי רבגה וליאו    X וא  Y.
ה םע רבחתהל לוכי השאהמ    X ה   X רבגהמ .....XX= תב-הבקנ ,

םע וא   Y רבגהמ  ........XY= ןב- רכז .
ה  קר: תורחא םילימב  Y םע דחאתמ אוה םא רכז ןב לש ותורצוויהל תורשפאה תא ןתונ  

ה  ימוזומורכמ דחא X ה םוזומורכ םא ךא ,השאה לש  X דחא םע דחאתמש אוה רבגה לש  
ה ימוזומורכמ  X תב-הבקנ איה האצותה- השאה לש .

ה םוזומורכ  Y ינפל(תיצמוח  איה קיתרנה תביבס םאו תיצמוח הביבס "בהוא" דואמ אל  
ה םוזומורכש לודג   יוכיס ונשי זא )!ץויבה  Y דורשי אל )רכז היהי םא עבוקה אוהש( ערזבש  

ה םוזומורכשו, וז תיצמוח הביבסב  X ה םוזומורכל ףרטציו דורשיש אוה רבגהמ  X  השאהמ  
תב לבקתת ךכמ האצותכו .



ה םוזומורכשו, וז תיצמוח הביבסב  X ה םוזומורכל ףרטציו דורשיש אוה רבגהמ  X  השאהמ  
תב לבקתת ךכמ האצותכו .

ה םוזומורכלו רתוי תיסיסב איה קיתרנה תביבס ץויבה ןמזב  םדוק רמאנש יפכ  Y  ( ףידעמש  
םע תעכ ףרטצהל  לוכי אוה ךכו תודרשיהל רתוי לודג יוכיס  םואתפ שי )תיסיסב הביבס  

ה םוזומורכ  X  רכז ןב לבקנ  זאו השאה לש .
,עירזת יכ השא:הרמואב הנווכתה הרותה המל  תיאופר הניחבמ רורב תויהל ךפוה הז תעכ  
הלש תיציבה תא תנתונ רמולכ( העירזמ השא םא:קוספה תא ןיבהל ידכ בטיה וארק.......רכז הדליו  
רכז ןב)יאדוול בורק( היהת האצותה............ הנושאר תצייבמ= הנושאר !
)ץויבהמ האצותכ תמרגנה( תיסיסב הביבס תרשפאמ ץויבה ירחא קיתרנה תביבסש ןוויכ הז

ה םוזומורכו Y ה םוזומורכ םע רבחתהלו דורשל םיהובג םייוכיס לעב היהי X  השאה לש  (XY= 
רכז ).
וריבסי רשא םכמ תורעה לבקל חמש יתייה, םייאופר תונויער בלשמה ינרות ןינע והזש ןוויכ  
רתוי ףא ןיינעה תא וריאיו .

רתוי תצק ילוא םכל בותכל הצור יתייה ףסונ םיאתמ רמוח אצמא םאו  רשפאי ןמזה םא ה"ב  
,ולאכ לע  םכל עודיו הדימב  םירמאמ םכמ לבקל חמשא  ןכ ומכו דיתעב הז אשונב  
ליעל בתכנש יפכ "תב– ןב"  אשונב ובתכנשו .
םולש תבש !

A baby boy or a baby girl??

Without new technologies where one could possibly  manipulate the “preference for 
a boy or girl”
it is clear that only the Holy One decides who will come on this earth.  

But as there seems to be a hint / remez in the Torah -in past weeks parshat Tazria[-
Metzora-] about the “mechanism” of which gender will be born, I would like to write 
you some fascinating insights about this issue.
[I could not have done this clearly without seeing the commentary on the second 
verse of Tazria [from the Artscroll book:
Sforno: commentary on the Torah by  Rav Pelcovitz ][ beautiful explanation of 
the  commentary of the Sforno]
As you may know Sforno was also a doctor  and lived in  Italy [ later in his life in 
Bologna ]  where he taught Torah and where he practiced medicine and was famous 
as a doctor till the end of his life [ 1550] .
Indeed about this issues of gender and time of tashmish [ intercourse] there have 
been written as far as I remember some popular works  in the past touching on the 
main principles and I suppose that there will be also quite a bit of Jewish literature 
about this which I am nor aware of.

I sent you a while ago an E-mail about some basic principle of genetics and I will try 
to send with this E-mail as an attachment of the “genetic article"[so that I don’t have 
to explain again too much about  chromosomes here]

I copy now the second verse of parshat Tazria



2 Speak unto the children of Israel, saying: If a woman conceives ["tazria in 
hebrew"], and bear a man-child, 
then she shall be unclean seven days; as in the days of the impurity of her sickness 
shall
she be unclean.
Our Rabbis interpreted this verse as to indicate that if a women first "emits 
seed”[zera,which is contained in the word tazria  means : seed]  a baby-BOY is 
likely to be born.
Emits seed must mean here of course : ovulation [biutz]
The language of commentary of the S'forno on this verse is not easy to understand 
but it is beautifully explained by Rav Pelcovitz [where he acknowledge the 
assistance of Dr. Fred Rosner and Rav David Cohen]which I will explain now-with 
little changes-with my own words .

If the women ovulates first before the man emits its seed [sperm] then the egg of 
the women will already have lost some of its “vitality” when the man emits its seed
[ejaculates] and the sperm of the man will be dominant[=stronger] in comparison to 
the "already a few hours/days older" egg.

If the women ovulates later -after the man emits his seed- then the opposite will be 
the case: the male seed [sperm] may loose some of its potency and the egg will be 
dominant.
What is known for long is that the vaginal fluid in the women is normally acid [low ph]
[chumtzit]
When she ovulates the vaginal fluid becomes [more] alkaline.
Now read carefully, please:
Remember that the “seed” of man and women are different:
The egg contains 2 X chromosomes and  sperm one X and one Y chromosome. The 
woman can only contribute an X , the man an X or Y.
An X from the woman may combine with an X from the man ……XX = a girl   or with 
anY from the man………XY = a boy  
[In other words: only the Y will give rise to a boy if it melts with the X chromosome of 
the woman but if the X chromosome from the man melts with one of the X 
chromosomes of the woman  a girl will be the result]

The Y chromosome is not very “happy” in an acid enviroment
If the vaginal fluid is acid [that is before the ovulation!] then there is a big chance 
that the male Y chromosome of the sperm [which decides if there will be a boy] will 
not survive in this acidity and that the surviving X chromosome from the man will join 
the X chromosome from the woman which will result in a baby-girl.

As we said before during ovulation the vaginal fluid becomes more alkaline and the 
Y chromosome [which prefers an alkaline environment] has suddenly a far bigger 



chance of surviving] so that it can join now with the X chromosome of the women 
and we get a boy [XY]
Now it becomes medically understandable what the Torah means if it states:

 If a woman conceives [tazria], and bear a man-child............Read as follow to 
understand the verse: If a women tazria[in Hebrew=gives off her seed  first = 
ovulates first................ the result will be [very likely] a male child!]
This is because the condition in the vagina after ovulation will give rise to an 
alkaline environment[caused by the ovulation] and the Y chromosome will 
have a far better chance to survive and  combine with the woman X chromosome 
[ XY = boy]

As this is a real  Torah subject, combined with medical ideas I would be happy to 
receive any comment from you which may enlighten things further .

B”H -time allowing and if I find further proper material I would like to write you may 
be some more about this subject in the future and I also would be happy to receive 
any articles from you- if you know about them- written on the "boy-girl" subject , as 
mentioned above.
Shabbath  shalom !


